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Úvodník 

Zdravím, jsme zpátky!! Už jsme se na vás těšili. Doufám, 

že jste si užili prázdniny, ale už tu máme zase  školu. 

Popravdě jsem se do školy vůbec netěšila. No, každý 

má jiný názor. Škola mi tolik nevadí, jen to vstávání je 

na nic. Každopádně s novým školním rokem přichází 

podzim. Jelikož je září, tak se nám bude trochu 

ochlazovat. Podzim mám ráda, protože je plný barev a 

nápadů. Na podzim mě popadne obrovská kreativita. 

Tak snad si užijete naše díly a zabavíte se. Tak u dalšího 

dílu ahooj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Petra Houčková 



Pranostiky září 

 Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří. 

V září mnoho požárů bývá, proto se obloha rdívá. 

Na dešti v září rolníků moc záleží. 

Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava. 

Zářijová slota - hrstka deště, fůra bláta. 

Po hojných deštích v září osení zimní se podaří. 

Bouřky v druhé polovině září přinášejí mnoho větrů. 

Bouřka v září - sníh v prosinci. 

Bouřky v září - na jaře mnoho sněhu. 

Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. 

Teplé září - říjen se mračí. 

Září víno vaří a co nedovaří, říjen dopeče. 

Babí léto - léto na odchodě. 

Touží-li září po rose, bude v říjnu bláta po ose. 

Jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Veronika Glazerová 

 



Stoleté výročí České republiky  
   
Vypracovala – Sára Kroščenová  Kdy - 10.10.2018 

 

 
Vznik Československa byl proces, který vedl k ustavení 
samostatného Československého státu. 
Československo bylo vyhlášeno 28. října 1918. Jeho 
hranice byly vymezeny mírovými smlouvami a z nich 
vycházejícími rozhodnutími v rámci versailleského 
mírového systému. 
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Zpracovala: Adéla Budinská 



První třída  

Vítáme první třídu na Základní škole Bukovany  

Třídní učitelka Ph Dr. Jaroslava Šťastná 

Žáci  

Balážová Natálie  

Bendíková Melisa 

Brejšová Natálie  

Čadová Viktorie  

Červeňák Patrik 

Červeňáková Lenka 

Hladík Tomáš  

Horvát Josef 

Klimt Jiří  

Komárková Natálie  

Mašek Mário  

Pazdernatá Elisa 

Surový Matyáš 

Šarišská Karolínka 

 



 

Rozhovor s Matyášem a Karolínkou  

z první třídy  

Matyáš: 

1. Jak se ti líbí ve škole? – Dobrý.  

2. Těšil ses hodně na školu? – Hodně.  

3. Chtěl by ses se vrátit do školky? – Nechtěl.  

4. Na který předmět ses nejvíc těšil? – Matematiku.  

5. Máš ve třídě už nějaké kamarády? – Ano. 

6. Čím bys chtěl být, až budeš velký?  - Chtěl bych řídit kamiony.  

Karolínka:  

1. Jak se ti líbí ve škole? – Dobrý.  

2. Těšila ses hodně na školu?- Ano.  

3. Chtěla by ses vrátit do školky? – Ne. 

4. Na který předmět ses nejvíc těšila? – Matematika.  

5. Našla sis už nějaké kamarády ve třídě? –Ano.  

6. Čím bys chtěla být, až budeš velká? - Chtěla bych být policistkou.   

Zpracoval: Tomáš Čech a Richard Grimm 

 
 

 

 

 

 



6. třída 

Toto září jsme nastoupili do 6. třídy. Máme jinou paní učitelku (paní učitelku 

Andreu  Csorbovou) a dokonce i jinou třídu. Máme i paní asistentku Janu 

Štebelovou. 

Udělala jsem i rozhovor s žáky 6. třídy. 

Rozhovor s Janou Ježkovou 

1. Jak se ti líbí v 6.třídě? 

V 6. třídě se mi  strašně moc líbí. 

  2. Těšila ses na druhý stupeň? 

Ano, těšila jsem se na druhý stupeň. 

3. Jaký je tvůj nejoblíbenější předmět? 

Moje nejoblíbenější předměty jsou fyzika a tělesná výchova. 

4. Kterého učitele sis oblíbila? 

Můj oblíbený vyučující je pan ředitel. 

5. Co bys upravila na výzdobě vaší třídy? 

Dala bych do třídy více výrobků. 

6. Jaké je tvé vysněné povolání? 

Moje vysněné povolání je kuchařka/číšnice. 

7. Co bys ráda dělala o velké přestávce? 

Pomáhala kamarádům s učením. 

8. Máš nějaký nápad, jak vylepšit  nebo zkrášlit školu? 

Nemám žádný nápad. Líbí se mi taková,  jaká je. 

 

 

 



 

Rozhovor s Davidem Hamrusem 

1. Jak se ti líbí v 6. třídě? 

Jde to.  

2. Těšil ses na druhý stupeň? 

Ano, těšil jsem se na druhý stupeň. 

3. Jaký je tvůj nejoblíbenější předmět? 

Můj nejoblíbenější předmět je tělesná výchova. 

4. Kterého učitele sis oblíbil? 

Oblíbil jsem si paní učitelku Csorbovou. 

5. Co bys upravil na výzdobě vaší třídy? 

Na výzdobě naší třídy nechci nic upravit. 

6. Jaké je tvoje vysněné povolání? 

Moje vysněné povolání je projektant. 

7. Co bys rád dělal o velké přestávce? 

Svačil bych. 

8. Máš nějaký nápad jak vylepšit, nebo zkrášlit školu? 

Nemám žádný nápad. Líbí se mi taková, jaká je. 

 

Rozhovor s Žanetou Semanovou 

1. Jak se ti líbí v 6. třídě? 

V  6. třídě se mi moc líbí. 

2. Těšila ses na druhý stupeň? 

Ano,  těšila jsem se na druhý stupeň a moc. 

3. Jaký je tvůj nejoblíbenější předmět? 

Můj oblíbený předmět je tělesná výchova. 



4. Kterého učitele sis oblíbila? 

Oblíbila jsem si pana učitele Antonyho. 

5. Co bys upravila na výzdobě vaší třídy? 

Vůbec nic. 

6. Jaké je tvoje vysněné povolání? 

Moje vysněné povolání je číšnice. 

7. Co bys ráda dělala o velké přestávce? 

Ráda bych šla domů. 

8. Máš nějaký nápad jak vylepšit, nebo zkrášlit školu? 

Dala bych do školy více výrobků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Veronika Glazerová 



Naše školní zahrada 

 

Začal podzim, to znamená, že také začínají růst houby ne? Tak 

jsme se vydali na naší školní zahradu a nějaké jsme vyfotili. 

Tady jsou ty nejhezčí: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: Filip Š. 



Hřiště 
 

 
Na našem školním hřišti jste si jistě všichni všimli, že se něco staví. A taky že 

ano, staví se nové školní hřiště. Sice nás při našem učení  vyrušuje hluk strojů, 

ale jistě jste stejně zvědaví jako já, jak to hřiště bude vypadat, už se moc těším, 

vy také? 

 

 

 

 

 

 
 

Zpracoval: Tomáš Bauchner 

 

 

 

 

 



Podivný případ se psem 

 

 
25. září navštívili žáci 2. stupně Západočeské divadlo v Chebu. 

Hra podle románu Marka Haddona slaví už několik let úspěchy nejenom v 
Londýně, ale i v několika českých divadlech. Napínavý, dojemný i vtipný 
příběh o pátrání, kdo zavraždil sousedčina psa, je vyprávěn z pohledu 

obdivovatele Sherlocka Holmese, patnáctiletého Christophera, který je 
ovšem zvláštní detektiv... Je totiž autista. Během své detektivní práce 

odhalí pro něj těžko pochopitelné věci ze světa dospělých a vydá se na 
vlastní pěst do Londýna, aby našel svou matku. 

Hra se nám moc líbila a těšíme se na další návštěvu chebského divadla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Vypracovala: Petra Houčková 
 



11.9.18. k nám zamířila skupina jménem MD Company, která k nám 
jezdí už několikátým rokem. 
Baví celou školu od 1. až po 9. třídu. Jejich koncertem se i něco přiučíme a také 

si i připomeneme něco, co už známe a jen jsme to zapomněli. Vždy se nás buď 

zeptají nebo nám poví něco o historii hudby. Zpěvačka většinou zpívá známé 

písničky české, ale i americké.  

Kapela: Miroslav Dlouhý – bg, Miroslav Dlouhý ml. – dr, Štěpán Kordík - guit/sax,  

Josef Traksl – key, Kateřina Bodláková – voc 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Adéla Budinská 

 



Anime 
 

 

Anime (japonsky アニメ) je Japonské označení animovaných filmů a seriálů. Anime je zvykem dělit na TV seriály, OVA (Original Video 

Animation), ONA (Original Net Animation), speciály, filmy a hudební videa. Anime pochází z Japonska, kde je také zdaleka 

nejrozšířenější, a vyznačuje se charakteristickým stylem kresby postav a pozadí.  

Anime pokrývá širokou škálu žánrů, od akčních seriálů přes detektivky až po psychologická dramata. Anime se obvykle vysílá v televizi, 

distribuuje na DVD nebo publikuje jako videohry. Anime bývá často ovlivněno nebo přímo inspirováno japonskými komiksy manga, nebo 

občas naopak takové komiksy inspiruje. Občas bývá anime také adaptováno do podoby hraných filmů. Anime produkuje řada 

japonských animátorských studií, mezi nejznámější patří studio Ghibli nebo Gainax.  

V Česku mezi nejznámější představitele anime určeného pro děti patří například seriál Pokémon nebo film Cesta do fantazie. Z hlediska 

západní kultury se může jevit jako překvapivé, že řada japonských animovaných filmů je zaměřena spíše na dospělé diváky. Dospělí 

fanoušci tohoto žánru pokládají za reprezentativní např. tituly jako Hrob světlušek, Ghost in the Shell, Neon Genesis Evangelion, 

Princezna Mononoke, Vampire Hunter D nebo Akira.  

                                                                                    Napsal:Alexej Krajčík 

 



Jak vybrat skate hardware 
 
 

Vybrat odpovídající skate hardware pro člověka, který na prkně nikdy nestál je tak 
trošku alchymie. V zásadě všechna prkna na stojanu v obchodě vypadají stejně a pro 
laika není vůbec jednoduché pochopit, v čem se liší. Připravili jsme proto pro Vás 
jednoduchého průvodce nákupem skate vybavení, abyste mohli ve skateshopu vést 
zasvěcenou debatu s prodavačem a nekupovali zajíce v pytli.  
 

Šířka a délka desky 

 
Obecně se dá říct, že všechny klasické skateboardy mají stejnou délku, 
které se pohybuje kolem 32 palců (ca. 80 cm). Existují ale i kratší prkna 
pro děti, která jsou pro ně lépe ovladatelná – ta jsou většinou dlouhá 28 
palců. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: Alexej Krajčík 



 Creepypasta

 

The Last Emergency Call I Took 

Creepypasta Česky 
Jsem Nina Rodriguez, jsem policejním důstojníkem už dobrých sedm let. Během svého působení jsem viděla nějaké .. Nějaké 

hezké sračky, abych řekla nejméně: bláznivé drogy, zneužívající rodiče a dokonce i několik telefonátů o pomoc při sebevraždách. 

Ale nic z toho by se nedokázalo vyrovnat tísňovému volání, které jsem přijala minulý měsíc. 

Nyní se už odvážím přijímat tísňová volání, ne kvůli nadměrně znepokojeným lidem, kteří volají při každém malém písknutí v 

jejich domě, o stížnostech s hlukem, nebo dokonce o příležitostných žertech, i když by to mohlo být dosti nepříjemné. 

Ne, nejhorší věc při přijímání je vědomí toho, že musím sedět na druhé straně telefonu a bez ohledu toho, jak moc jsem doufala 

nebo jak rychle se tam auto dostalo, neměla jsem žádnou moc nad touto situací. Následující situace je bohužel tato: 

Den byl jako každý jiný, monotónní ve své předvídatelnosti 

Bylo to ve středu v noci a konec mé směny byl stále daleko. Nechápejte mě špatně, jsem ráda policistou, ale nepřihlásila jsem se, 

abych byla sekretářkou. Jen jsem si povzdechla a prolistovala soubory na mém stole a nepřítomně prohledávala různé zprávy z 

předešlého dne. 

Nebylo to nic vážného, žádné útoky, loupeže nebo násilí. Život v této zemi nevyžadoval tolik policejní pozornosti, jako některá 

větší města. Zvonící telefon v rohu mého stolu mě probral z myšlenek. ,,991, jaká je vaše situace?“ řekla jsem jednobarevným 

tonem. ,,Prosím, potřebuji vaši pomoc,“ odpověděl nepatrný ženský hlas. 

Naklonila jsem se dopředu. ,,Ano, jaká je vaše situace, madam?“ Opakovala jsem připravujíc si tužku a blok na psaní. ,,Někdo je 

venku před domem, jen tam tak stojí,“ odpověděla vystrašeně. Nebyla to zcela obvyklá situace. Bylo několik různých případů 

podáno pro šílené stalkery. 

,,Nyní zůstaňte v klidu, vše bude v pořádku,“ 

řekla jsem svým nejpřesvědčivějším a nejmilejším hlasem. Dále jsem pokračovala se standardními otázkami. ,,Jak dlouho už tam 

je, madam?“ ,,Nevím. Pouze jsem se dívala z okna a stál tam. Jen tak se tam objevil chvíli po té, co se setmělo … Bylo to asi před 

hodinou. 



A ani se nepohnul nebo se na mě nepřestal na mě koukat.“ Přestala jsem psát, tohle bylo trochu divné. Člověk stojící pouze na 

jednom místě, nikdy se nepohne nebo se nepodívá jinam. Ať to byl kdokoliv, měla jsem pocit, že může být velmi nebezpečný. 

,,Dobrá, madam, pošleme k vám důstojníka. Jaké je vaše jméno a číslo ulice?“ 

,, Elizabeth Traville, 1465 Wellington Rd.“ 

S hukotem jsem si adresu napsala a podala ji důstojníkovi v pohotovosti. On tam následně jel. ,,Dobrá, madam, posíláme k vám 

auto,“ mohla jsem slyšet hlasité povzdechnutí. ,,Mezitím,“ začala jsem, ,,mohla byste se pokusit mi popsat toho muže, znáte ho? “ 

zeptala jsem se, identifikace pachatele a ujištění se, že je žena v pořádku je v této chvíli nejdůležitější. 

No, určitě ho neznám, ani stavbou těla ,,Je vysoký, velmi vysoký, bledý a hubený, skoro … vyčerpaně vypadající. A je nahý, myslím 

tedy. Ale myslím, že je příliš daleko, abych to mohla říct jistě. ,,Dobře, můžete vidět jeho obličej a popsat mi ho?“ ,,Nemohu, je 

příliš tma na to, abych viděla jeho obličej. A nevím, jak bych to popsala, ale na sto procent se na mě dívá celou dobu, co tam je.“ 

,,Máte všechny dveře zavřené?“ 

zeptala jsem se. ,,Myslím si, že zadní dveře jsou stále otevřené, půjdu je rychle zavřít,“ ,,Dobrá, zůstanu na telefonu,“ slyšela jsem, 

jak chodí kolem a následné známé, rezonanční cvaknutí zámku. —– ,,Jsem zpátky, nyní jsou všechny dveře zamknuté a on je..“ 

odmlčela se. ,,Co je to, madam?“ zeptala jsem se. ,,Madam?“ čím dál tím více jsem se cítila nepříjemně v onom tichu. 

Ticho trvalo snad věčnost 

dokud žena opět nepromluvila, ale mnohem hlasitěji než předtím. ,,On je blíže. Předtím byl na kraji mého lesa, pár desítek metrů, 

ale teď je to pouze polovina.“ ,,Je teď důležité, abyste zůstala v klidu. Můžete už nyní vidět jeho rysy, když je blíže?“ 

,,Ano, je to divné. On JE nahý, ale nevidím žádné pohlavní orgány, vlasy nebo, no .. žádné vymezující rysy, je to, jakoby měl na 

sobě nějaký kožený oblek. Stále mu nevidím do obličeje, ale mohu říci, že je nějakým způsobem deformovaný. Stále se na mě 

dívá, je to dost zneklidňující.“ 

,,Dobrá, madam, potřebuji, abyste si našla nějaké bezpečné místo, kde se můžete zamknout, aby se v žádném případě něco 

nezhoršilo,“ řekla jsem klidně, jak jen to šlo, a snažit se ji nevyděsit více. ,,D-dobře, dobře. Moje ložnice má zámek a stejně tak i 

moje koup-“ opět se odmlčela, dokonce jsem zaslechla nepatrné kňuknutí. ,,Madam? Je všechno v pořádku?“ 

,,Je blíže,“ Byla tak potichu, že kdybych pozorně neposlouchala, mohla jsem to vynechat. ,,Madam?“ zeptala jsem se znova,“ ,,Je 

příliš blízko. Pouze jsem se nepřítomně podívala do mé koupelny, jen na sekundu, a on překonal dobrých 30 metrů od místa, kde 

byl předtím. Ale teď ho můžu … pane bože.“ ,,Madam, ihned se musíte dostat do nějakého bezpečného místa,“ řekla jsem 

rozkazovacím hlasem. Ale bez odpovědi. ,,Madam?“ ,,Ma-“ byla jsem zde přerušena. 

,,Pomozte mi,“ 

prosil její hlas skrz reproduktor telefonu, brzy následoval zvuk rozbití skla.Telefon spadl na zem s klapnutím plastu. Vydala ze 

sebe hlasitý jekot. Říkala různé prosby, škemrala o milost, vše však bylo bez úspěchu. Její křik se pomalu vytrácel, zněl dál a dál 

od telefonu, dokud jsem ji už neslyšela úplně. 

To ticho, co nyní nastalo, způsobilo, jakoby se čas zpomalil. Nevím, jak dlouho jsem tam seděla čekajíc na něco, cokoliv. Ani jsem 

si neuvědomila, jak pevně jsem držela telefon, dokud jsem neuslyšela policejní sirény a nezavěsila. To bylo to auto, které jsem, 

ani ne, před patnácti minutami poslala. 

 

 

Zpracoval: Filip Š. 

Zdroj: https://darktown.cz 

 

 



 

 

Internet 

Wikipedie: "Já vím všechno!"  

Google: "Najdu všechno!"  

Facebook: "Já znám všechny."  

Internet: "Beze mě jste v … ."  

Elektřina: "Tak se uklidníme, jo?!" 

Vtipy o škole 

Studenti dostali za úkol napsat slohové cvičení na téma: "Lež má krátké nohy." Jeden ze 

studentů byl hotov za pět minut. Učitelka byla proto velmi zvědavá, co za takovou chvíli 

stačil napsat a tak čte: "V sobotu odpoledne jsem se vydal s kamarádem Karlem do lesa. 

Bylo krásně, slunce svítilo a tak jsme si lehli do mechu. Za chvíli se objevila na kraji lesa 

dívčí postava. Chtěl jsem se zvednout a podívat se na ní, ale kamarád řekl: Lež, ta má 

krátké nohy!" 

Učitelka: Každý, kdo odpoví na otázku, kterou teď položím správně, může jít domů. 

Jeden kluk vyhodí svůj batoh z okna. Učitelka: Kdo to byl?! Kluk: Já! Odcházím totiž 

domů. 

Kyslík a draslík si vyjdou na rande... Bylo to OK. 

Ptá se učitel: "O zahrady pečují zahradníci... A o sady?" "Sadisté," ozve se. 

 

 
 



 

Hádanky pro děti  

 1. Víte, jak poznáte, že venku mrzne? 

 Když mouchy létají v teplákách. 

2. Čtyři rohy, žádné nohy, chaloupkou to pohne. Kdo je to? 

Hlemýžď. 

3. Dvě kukačky vedle sebe sedí, jedna druhou nevidí. Co je to? 

Oči. 

4. Patří ti to, ale tvoji přátelé to používají víc než ty. Víš co to je? 

Tvé jméno. 

5. Co bylo první – kuře nebo vejce? 

Vejce. Dinosauři již kladli vejce, ale kuřata v té době nebyla 

6. Má to 6 nohou, dvě hlavy, dva páry uší a chodí to po čtyřech, co je to? 

žokej na koni 

7. Nemá ruce, nemá nohy a přeci dveře otevírá. 

Vítr. 

8. Neustále to mění tvar, ale přesto je to stále kulaté. Co to je? 

Měsíc. 

9. Malý velký, bílý, černý, svému pánu vždycky věrný. Ocáskem vrtí z radosti, pochutnává si na 

kosti. 

Pes. 

10. Nejraději za pecí přikrčena líhá, v očích se jí rozsvěcí, když na kořist číhá. 

Kočka. 

 


